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Barcelona ciutat

Concerts de Nadal. Fins divendres, to-
tes les tardes el Conservatori convida
a gaudir de concerts pels diferents es-
pais del centre. Entrada lliure.
Conservatori Municipal de Música.
Bruc, 112 (a partir de les 16 hores).

La diabetis i altres malalties menors
(febre, vòmits...). Conferència de la
doctora Carmen Asensio.
Associació de Diabètics de Catalunya.
Balmes, 47, entresòl 2a (18 hores).

Dones amb empenta. Representació
dramatitzada de set escenes de pel·lí-
cules famoses amb les dones com a
protagonistes, dins de l’obra Teatre
de cine.
Biblioteca Vila de Gràcia. Torrent de
l’Olla, 104 (18.30 hores).

Europa avui: renaixença o suïcidi? Una
proposta des de Catalunya. Conferèn-
cia a càrrec d’Ernest Maragall, Pere
Almeda, de NECat, i Jordi Angusto,
economista.
Auditori Pati Manning. Montalegre, 7
(19 hores).

Ciencia, filosofía y racionalidad. Pre-
sentació de l’últim llibre de Jesús
Mosterín, a càrrec de Jorge Wagens-
berg i l’autor.
Llibreria La Central del Raval. Elisa-
bets, 6 (19 hores).

Noves Arrels de l’Esmuc. Concert a càr-
rec de l’Ensemble de Tubes i Bombar-
dins de l’Esmuc i la Banda de Tubes i
Bombardins de Catalunya.
El Born Centre Cultural. Plaça Comer-
cial, 12 (19 hores). Gratuït.

IV Jornadas Filosóficas. Amor subversi-
vo. CatherineMalabou ofereix la con-
ferencia Amor, sexo y cerebro.
CCCB. Montalegre, 5 (19 hores). Gra-
tuïta.

Guatemala: els arxius d’una tragèdia.
Organitzada per Arxivers sense Fron-
teres (AsF), la sessió vol reivindicar el
paper cabdal dels arxius en la recons-
trucció d’episodis de vulneració de
drets humans i la posterior reclama-
ció de les responsabilitats derivades.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299, entresòl (19 hores).

Pantalla d’Autor. Dintre d’aquest ci-
cle, es projecta el documental Il
Coraggio, de Santiago Lapeira.
SGAE / Fundación Autor Catalunya.
Passeig de Colom, 6 (19.30 hores).
Gratuït.

Manual de supervivencia para la em-
presa familiar. Presentació d’aquest
llibre de Ferran Fisas.
Casa del Llibre. Rambla Catalunya, 37
(19.30 hores).

Veus i música per a la integració. Con-
cert d’aquesta orquestra i grup coral,
que faran un petit homenatge a Nel-
son Mandela.
Centre cultural Teresa Pàmies. Comte
d’Urgell, 145 (20 hores).

Voz en movimiento. A la primera part
hi haurà una performance al voltant
de la veu; a la segona, concert de Jo-
sephine Grundy (veu i piano).
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20 ho-
res). Gratuït.

‘El Messies’, de Händel. La Coral Poli-
fònica de Puig-reig i l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà interpreten
aquesta obra.
Basílica de Santa Maria del Mar. Plaça
Santa Maria, 1 (fins divendres, 21 ho-
res). 25 euros.

Concert de Nadal. Concert a càrrec de
diversos col·legials del CMU Ramon
Llull. Gratuït.
Col·legi Major Universitari Ramon Llull.
Comte d’Urgell, 187 (22 hores).

Barcelona

VIC (Osona)
El músic de l’americana vermella, bio-
grafia de Joan Viladomat. Presentació
d’aquest llibre en què Jaume Collell
recull la vida i obra del compositor
Joan Viladomat, autor de Fumando
espero o El vestir d’en Pasqual.
Sala Verdaguer i Callís d'El 9 Nou. Pla-
ça de la Catedral, 2 (21 hores).

Tarragona

REUS (Baix Camp)
L’estiu de l’amor. Presentació d’a-
quest llibre de Toni Orensanz.
Centre d’Art Cal Massó. Pròsper de Bo-
farull, 7 (20 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

D
esprés del gran
èxit que va acon-
seguir a la sala
Beckett i LaVillar-

roel amb El principi d’Arqui-
medes, la nova obra de Josep

Maria Miró ha fet
el salt directa-
ment alTeatreNa-
cional de Catalu-
nya. A la sala Peti-
ta s’estrena aques-
ta nit Fum amb quatre intèr-
prets d’excepció, Carme
Elias, Joan Carreras, Lluís
Marco i Anna Sahun, que do-
nen vida a dues parelles atra-
pades en un hotel d’un país
del tercer món enmig de
grans revoltes al carrer. Unes
perilloses revoltes a l’exte-

rior que tindran el seu corre-
lat en les tumultuoses revol-
tes interiors que experimen-
ten els protagonistes durant
tres dies d’estar contínua-
ment amb ells mateixos.
I, afegeix Josep Maria Mi-

ró (Vic, 1977), el fum que hi
ha als carrers es correspon

també amb les ca-
pesde fumquepo-
sen les dues pare-
lles per amagar
les coses. I en tots
dos casos la qües-

tió és si fer sortir la seguretat
i l’exèrcit per aturar la revol-
ta i fer que tot segueixi com
abans, o bé deixar que fluei-
xi, que potser serà millor. O
pitjor. “El conflicte intern i
l’extern funcionen paral·lela-
ment”, explica Miró, que su-
bratlla que, encara que es

tracta de parelles situades en
espais generacionals i d’esta-
tus diferents, totes dues viu-
ran “unmoment decisiu, clau
en les seves vides”. “La pare-
lla a la qual donen vida Lluís
Marco i Carme Elias viu una
erosió en la seva relació. Els
més joves, Joan Carreras i

Anna Sahun, entren als 40
anys i revisen la seva vida i
també si el lloc on es troben
és el que volen, si s’han com-
plert les seves expectatives,
els seus objectius vitals. I en
aquest engabiament no po-
den fer res més que trobar-se
entre ells i amb l’altra pare-
lla”, detalla. Un total de tres
dies que s’expliquen amb on-
ze instantànies on els conflic-
tes comencen a aflorar i a
mostrar la fragilitat real de
les diferents situacions.c

Joan
Carreras i
Carme Elias
a Fum, al
Teatre
Nacional
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Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Dues parelles queden atrapades en un hotel del Tercer Món durant
una revolta. Seran tres dies de tancament que els donaran molt de
temps per pensar i per trobar-se i que acabaran provocant-los una
veritable revolta interior. És ‘Fum’, la nova obra de Josep Maria
Miró, que avui s’estrena al Teatre Nacional de Catalunya.

‘FUM’
TNC. Sala Petita

Pl. de les Arts, 1. Barcelona
Fins el 26 de gener

www.tnc.cat

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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